
Produktbeskrivelse
Sadolin Spærregrund V er en vandig grundmaling med spærrende effekt. 
Anvendes indendørs på ubehandlet eller tidligere behandlet træ for at 
mindske risikoen for misfarvende gennemslag fra knaster, gulnet træ, 
m.m.

Behandling
Underlaget skal være rent og tørt. Tilsmudsede overflader, ældre ube-
handlet træ, samt tidligere lakerede eller malebehandlede overflader ren-
gøres med Sadolin Grundrens.Der efterskylles med rent vand. Underlaget 
skal herefter gennemtørre inden behandling. Blanke overflader matslibes 
inden behandling. 

Sadolin Spærregrund V påføres i 1-2 lag afhængig af risikoen for gennem-
slag. Der bør altid påføres 2 gange Sadolin Spærregrund V på knaster og 
ubehandlet træ eller hvis overfladen er stærkt misfarvet. Hvis underlaget 
er stærkt misfarvet, kan det første lag grunder misfarves. Dette fikseres, 
når grundmalingen er gennemtør, så risikoen for yderligere gennemslag 
er minimal. Sadolin Spærregrund V skal tørre i mindst 8 timer efter hver 
påføring.

OBS! Træ er et naturligt materiale, der varierer i kvalitet. Gennemslag fra 
knaster og harpiks kan nogle gange opstå efter en periode på trods
af behandlingen.

Sikkerhed og miljø
Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaf-
felse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom 
emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - 
Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af 
varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv 
og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemid-
ler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikker-
hedsdatablad på www.nordsjo.dk.
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De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imiderligtid ikke gives på grund af de 
mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler forbrugeren, at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved 

anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.

Tekniske Data

Anvendelsesområde: Indendørs
Bindemiddel: Akryldispersion
Glans: Mat
Rækkeevne: 8 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time
Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 8 timer
Temperaturforhold ved påføring:  Min +5°C. - Max 
+25°C i luft og underlag 
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt) 
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding: Vand.Bør ikke fortyndes.
Standard Farver/Baser:  Hvid.
Emballage størrelse: 1-, 2,5 og 10 liter
Rengøring af værktøj: Vand 
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i 
tæt lukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. 
A/g): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 10 
g/l VOC

 

www.sadolin.dk


